de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuws Japans beeld.
Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige
licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dor›r Else Madelon Hooykaas
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De voorjaarsbijeenkomst in Centrum Myde Park te Driebergen werd gekenmerkt dOOr een opgewekte stemming’
en poede sfeer. Met fraaie l enteweer en het aangename verblijf ln Hyde Park zelf hebben zeker in niet gerlnge mate bljpedragen tot ’het welslagen. Er waren een
kleine vijftig deelnemers.
Te oordelen naar hetgeen hieraangaande ons van de zlj de
der deelnemers ter ore kwam, was men ook gelukkig met
het programma. Er1k Bruyn gaf, aan de hand van prachtige dia's, een zeer heldere uiteenzetting van de TibBtaanse Vier naar de Verllchting. Zljn optreden werd omlijst door de twee dansen die werden uitgevoerd door
een jonge Javaanse danseres. Nen heeft het "bee1 dschoon"
gevonden en dat was het ook. Zeker een hoogtepunt van
Heel fijn was, op zondag, weer de meditatie (geleid
door de heer Bruyn) in het vroege ochtenduur 1n de kapel van hyde Park. Die zondagmorgen was voorts een der
belde monniken uit de Thaise tempel in Waalwijk, Phra.
Mettaviharee, onze gast en hleld een toespraak. Het
was goed, hem in ons midden te hebben. Geïmproviseerd
werd vervolgens nog vertoning van dia's door mw. Wildervanck; deze had zij genomen tijdens het verbllj f van

de Dalai Lama in ons land en voorts tijdens een reis
door Nepal en I ndiä,he&wel Ieder vrij was om de zon ln
het park te verkiezen boven deze samenkomst, bo eken zeer
velen er de voorkeur aan te geven de dia-vertoning bij
te wonen. Het waren dan ook heel mooie dia's; mw. Wildervanck heeft met dit initlatlef een zeer gewaardeerde
bijdrage gegeven.
Een verrassing voor de aanwezlgen was het felt dat de
film van Televizier over de Dalai Lama alsnog kon vertoond worden. Een van onze donateurs, een arts [heel
veel dank bij dezen.) had kans gezien de volledige
apparatuur voor weergave van een geluidsfilm
in bruikleen te ontvangen
en had tevens de moeite
genomen zich te laten instrueren in de bediening. Het
is jammer dat een film zo snel voorbijgaat. De closeup-opnamen van de Dalal Lama -z ijn gezicht, zijn handen, zijn gebaren - hadden iets heel bijzondersl
's MiddaPs was er voorts de lezing van de heer Lange,
lid van de Soefi Beweging, die voDr ons een betoog
hield over het thema “Religie versus psychiatrie?”,
een onderwerp dat zo veel opriep dat daarna, in de
zon gp het grasveld, de inleider de vragen bleven
toestromen. De betrokkenen genoten zo van de gedachten-wisseling dat er geen tijd meer restte voor het
'ronde-tafelgesprek’ over het wel en wee der Stichting, dat ook nog op het Drogramma stond. Er ls nog
maar één mogelijkheld voor ons om dit goed te mahen:
al wie ideeën, suggesties, wensen, op- of aanmerkingen heeft betreffende de gang van zaken ot de toekomstige Dntwikkeling der activitelten van ons Centrum,
wordt dringend verzocht deze schriftelijk te formuleren en in te zenden aan ons secretariaat (zie pag. 1).
Het bestuur zal hierover dan overleg plegen en de lnzender kan zeker zijn een reactie onzerzijds te ontvangen.

BOEDDHIST ISCHE ACTIVITEITEN

Het n:t euwe Franse rred1t at:z ecentrum, waarover u1§
al tweemaal ber1chtt en , 1s bez1g uerke11§ k van de
grand te komen. De opr1cht1ng sgroep, onder de naam
Padme Ehr1st:t , steunt op een veBrt1g ta1 Franse
kunstenaars, sch11 ders en beet dhouwers , dle t . b . v . de
Vest:tg1 ng van het med1t at 1ecentrum hun werken hebben
afgestaan. Ven. Ka1u RInpoche , een T1betaanse lama,
za1 de geest e1:zj ke mentor van het Eentrur» z1§ n . Andere
leraren van grote naam zul ten optreden a1 s "gast 1 eraar"
in meditat :t e of yoga. F!:Ij noemen de Ven. A 'Kong R:Inpoche, d1 recteur van het T1betaanse med1t atfecent rum
"Samye 1 ing " :t n Schot 1 and en de Ven. Somboon S1ddh:t uno van de Buddhapadipa tempel 1n Londen. De plaats
is nu deflnitief Plalge, op 330 km van Parijs, tussen
Toulon-sur Arroux en Etang- sur-Arroux (naastbijzijnde
station), waar een kasteeltje ter beschlkklnp 1s gekomen. Het schijnt wel de bedoeling te zijn het gereserveerd te houden voor leden van de Association Padme
Christi. Men kan al toetreden voor de somma van $ 5,-.
Behalve donaties worden ook geldelijke leningen gaarne tegemoetgezien, evenals toezegging van de eigen
arbeidskracht. Nadere informaties kunnen worden lngewonnen Q1j Centre de Méditation, Chäteau de Plalge La Bou1aye - 71320 TüULON-SUR-ARR0UX .
De Buddhlst Temple in V!aalwij k f N . Br.), Talmastr. 50,

schrlft uit, “The Wheel of Dhama“. Men kan zich
hierop abonneren voor f 5,-- per twee maanden. Met
is een aärdig verzorgd tijdschrlft, verlucht met foto's. - Elke zaterdag wordt er in Waalwlj k een meditat:te-b1§ eenkomst gehouden (16. U0 uurJ en elke zondagm:t ddag een toespraak 14. 00 uur) .
De meeste boeddh1st1sche vr:tendBnkr1 ngen welke b1§
het Centrum z1§ n aanges loten , zul ten ook d:It jaar
weer vBsêkha v:z eren. 0e dag van v.of te maan va1t op
6 met › het 1 1gt dus voor de hand dat de meeste
v1er:I ngen pt aats zul 1en hebben 1n het weekend van
4 en 5 me1. Bericht hieraangaande ontv1ngen wtc al-

leen van de Utrechtse kring. Voor inlichtingen wende men z:Ich tot mw. Ans Stade, Faustdreef 121 , Utrecht .
Te1. 030 - 617 504.

“ERKENNTNIS" - LEVEN.
( ve:nvo kg art:t ke1
"Erkennt n:t s" :t n
het febr. nr . ]

lotto: ". . . . denn wer ürkenntn1 s gewonnen het , dem
ï st es n:Icht r»ehr er” 1aubt zu 1eben al s hät te er sie n:z cht . "

Zen-boeddhisme is een vreemde zaak. In hoeverre is het
boeddhisme7 Noem ik een getal, bv. lS, dan beprlj pt
u wat ik daarmee bedoel. Maar wat let mij om dit getal te vermenlgvuldigen met nul? Deze simpele, vrlj e
daad slaat bij u de basis van uw begrijpen weg. Wat
is nul maal vijftien0 Wat is nul? Wat is er dan nog over
van de vijftien, dle u ZO R° ed begreep? Zen-boeddh1sme
is “nul maal vijftien”. Zen-boeddhisme ls niet te bBgrijpen. Zodra het begrepen wordt ls het peen Zenboeddhisme meer. Zen-boeddhisme is öök niet te vatten
in een "theo 1 ogie";• het
e ls vo l komen "onveran tvioord“,
het leeft geheel op eigen gezag.
In zoverre is datgene, wat hieronder volgt péén Zenboeddhisme. Er wordt teveel "begrepen“ en in gelijke mate ontbreekt daardoor de vrijheid van Zen.
De regels zijn afkomstig van lemand, dle door Zen
is aangesproken. Maar de Drote Ketterij van Zen is
afwezig. Zen ls Ketterij. Een Zen- hoeddhlst 1s per
definitie een ketter. Een ketter zoals ddk Melster
Eckehart er een was. ("Das lst der Melster EckBhart,
der auf e1n Haar verbrennet ward.....“).
Een Zen- boeddhist is géén libertlj n, want hoezeer

Zen ook a-moreel (niet immoreel) is, het kent zijn
"right -act:ton". Zen :z s " •1 ht -act1on".
Zen bet ecent : leven , 1 evenskunst .
Zen 1s spontaan , wezen1 :Ij k reageren op het leven.
len 1s leven, is het Leven , met al z:zj n cont rad1ct les on de koop toe.
Teveel woorden' Zen is ons al reeds ontsnapt'
Aan het motto van d1t art:t kei voeg :t k nu een ander
toe:
"Bodhi is niet als een boom,
Mert ens straalt een glanzende spiegel.
Aangezien er ln de aanvang niets bestaat,
Waarop zal zich dan het stof verzamelen T
(Wei-Lang)
Het oude boeddhisme, intellectueel overbelast, werd
nict zonder gevolgen pcconfronteerd met de Ehinese
wijsbog eezte en levenskunst. Dit getuigt ook de
spreuK van Wei-Lang uit het Platform-Sutra.
Verlichting - zo zegt de spreuk - wordt niet bereikt
door het eindeloos poetsen van de bestofte spiegel
en wie zich in een keurslijf vanvoorschrlften perst
bereikt wellicht een zekere graad van heiligheid,
maar niety de Verlichting. Sterker nog: een goed
Karma kan evenzeer een struikelblok op de wep naar
Verllchting vormen als een slecht karmal
3us: er maar op los leven?
Intependèel: wie banJeloos leeft is niet vrij, maar
een speelhal van allerlei invloeden. Hij overwint
het U niet, maar laat het drijven als een stuk hout
ln een snel stromende rivier.
Hij berelkt nlmmer de “andere oever”.
En juist daarom is het in het boeddhisme te doen.
Anatta al s u:It gang spunt .
De introductie van het bOeddhlsme in het Westen ls
geen eenvoudige zaak, 0e essentiël B vraag is: Wat
kan het boeddhisme aan de westerse mens bleden7
Anders gezegd: welke reli F leuze behoefte is er bij
de westerse mens waarin het boeddhlsme kan voorzien?
Ik geloof te mogen stellen dat deze mene hBden ten

5

dage leeft met een gebroken religieuze_ visie, zich uitend
in een discrepantie tussen leven en leer. Er is een levensang st, een collectieve neurose, een "Verlust der
Hitte". Er ontbreekt: eenheidsbeleven. Kan het boeddhisme hierin voorzien7
Van een “import” van het oude boeddhisme is, naar mijn
oordeel, weinig heil te verwachten.
Wellicht kan men erin slagen het bewijs te leveren,
dat dit niet de geest ademt van een vluchten uit de
wereld, maar zal dit door de westerse mens worden begrepen?
En importeert men aldus öök niet teveel denkbeelden,
welke uit de oosterse traditie op zinvolle wijze zijn
ontstaan, doch de westerse mens nlet wezenlijk aanspreken?
Pseudo-religies zijn er genoeg, geestelijk ontwortelden zijn er te over. Zullen wij hieraan nog uitbrelding geven?
En daarom stel ik de (opportunistische c.o . D raktische)
vraag: kan het boeddhisme op enigerlei wijze hleden
datgene wat de westerse mens uit zljn gesoletenheid
verlost, nl. religleus eenheidsbeleven?
Het antwoord dsarDp is m . i . bevestigend.
Tenminste indien wij ons losmaken van allerlei h1storische vormen waarin het bDeddhlsme zich geult
heeft, en ons richten naar een van zijn wezenlijke elementen. Ik noem dan het beginsel van anatta, het nietzelf. Wat betekent dito
Niet een domme ontkenning van iedere waarde van het Ik.
”Ik” is een realiteit. Welke realiteit? Om deze vraag
te beantwoorden moeten wij een ander beginsel noemen,
nl . anicca, dat we met “wisseling” willen omschrlj ven.
Alles is wisseling, ook IK is wisseling.
Anders pezegd: alles ls tijdelijke manifestatie van
iets dat “ontijdelijk“, ongrijpbaar, ”vormloos“ is.
Ook Ik’ 1s daar een manlfestatie van.
Het is als met de polven der zee. Ze ontstaan uit de
zee en keren weer tot de zee.
Zo ligt alles, ö6k Ik, besloten in een ”onuitputtelij k
verband“ dat men Nlrv8na mag noBmen. Nlrvana beleven
is eenheidsbeleven.
Het niet weten hiervan (of het niet willen weten) veroorzaakt dukkha, onvrede.
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Onvrede, omdat de werkelijkheid geweld wordt aangedaan. Omdat men in Maya leeft.
". . . den :t st es n1cht er1aubt . . . "
gaat 1n het bnedd hi sme dus niet om een moreel goed
s1echt J handelen in de in het westen gangbare betekenls. Het gaat om juist handelen, in de z1n van
handelen overeenkomstig de werkelijkheid. Anders gezegd: het gaat om handelen vanuit het lnzicht [“Erkenntnis") in de juiste plaatsbepaling van het Ik.
Men kan, in strijd met het beginsel van anatta, leven als ware men het mlddelpunt der dlngen, maar de
werkelijkheid is nu eenmaal een gans andere. En aan
deze werkelijkheid ontkomt men niet.
Tndlen men dit inzlet is overigens van een "erlauben”›,
,
geen sprake. Wie zou er “erlauben“? Een gods Een
’*
priester7 De buurt?
’ ' "
Wèl hlijft, dat men telkens weer terugvalt in de prondfOut. Telkens weer zal men moeten constateren, dat,
ondanks het reeds verworven inzicht, de “prond-fout”
weer opduikt, men wéér eens gehandeld heeft als ware
het Ik de maat der dingcn. Men trooste zich dan met
de R edachte, dat er weliswaar geen ”terug is op de
weg”, maar wèl een ”terug naar de weg’.
“Tao 1s het dage1:Ij ks leven".
”Tao 1s het dagelijks leven“. Het gaat erom de eenheld te beleven in de veelheid.
Anders gezegd: eeuwigheid is hier en nu. Zo moet ook
de modorne, westerse boeddhist midden in het leven
staan: niet dit leven ontvluchten. Alleen zijn wijze
van beleven zal anders zijn dan van velen rondom hem.
Hïj zot Ben zelf- kr1t1ek moeten u:ttoefenen om de
'grond-faut " te s:tgna1 eren en te verm1§den.
Eenvoud1g :t s dat n1et .
Haar we1 za1 d1t boeddh:z sme z1nva1 kunnen z1§ n en een
bew:tj ding kunnen geven u1t de 1evensangst , d:te 1n
het westen velen - bewust of onbewust - beheerst .

'Tao is het dagelljks leven“, de ”hemel" is op aarde,
“het Konlnkrljk Gods is onder U lieden”, “Sams8ra
Is Nirv8na’: dat is de boodschap van het boeddhisme
7

volgende uitspraak van Daiju aanhaalt:
"Dat wat alle dingen doet ontstaan wordt de Dhaia-natuur of Dharmakaya genoemd. Met de z.g. Dharma wordt
bedoeld de Geest van al hetbestaande. Wanneer de Ceest
in beweging wordt gebracht, wordt alles in beweging gebracht. F)anneer de Geest niet 1n bewepinq wordt gebracht,
dan beweegt niets en is er geen naam. Zij die verward
zljn in hun denken begrijpen nlet dat de Oharmakäya in wezen vormloos - naar gelang van de omstandigheden
individuele vormen aanneemt. “
Enkele opmerkingen over het Pancaslla.

“Ik neem
"Ik neem
"Ik neem
leven"
“Ik neem
"Ik neem
ken”

mlj voor niet met opzet te doden“
mij voor nlet te nemen wat niet gegeven ie“
mij voor afstand te nemen van een onkuis
mij voor niet van de waarheld af te wijken”
mlj voor geen bedwelmende dranken te gebrui-

Eerlijk gezegd zie ik de introductle van het Pancaslla
in het westen met gemengde gevoelens tegemoet. Ik verwacht hier narigheden.
Waarom? Omdat de gemlddelde westerling deze gedragsregels maar al te gauw zal zien als middelen om tot een
zekere mate van “heiligheid” te komen. Er zal de neiglng
zijn ze ”wettisch“ te benaderen. Bij deze benadering ligt
het trekken van een vergelijking met de tien geboden
voor de hand. Natuurlijk , in hrt Paêcasila is van voornemens sprake (en dat is gelet op de individualistische
instelling van het boeddhisme niet verwonderlijk) maar
is dit verschil - ln een benaderlngswljze als hlsrvoor
bedoeld - zo essentieel?
Zal nlet veel sterker de nadruk vallen op de overeenkomst: niet doen2
Dit niet doen, dat niet doen.
En al niet-doende: “heiligheid".
0f: schijnheillgheid?
Er 1s bepaald geen behoefte aan hoeddhistische farizeeërs. Noch aan vegetarisme als quasi -dhama. Noch aan
”rein-leven” als weg tot Verlichtingl
Aan een misverstand van het Pafi casila als hierboven geschetst ben 1k ook ternauwernood ontkomen. Totdat ik

voor het westen. Kort samengevat: de mogelljkheid van
eenheidsbeleven als uitvloelsel van het anattabeglnsel.
En de praktijk?

Ultpaande van dit eenheidsbeleven kunnen wij voor de
praktijk een norm stellen door het begrlp solidarlteit te intrqdureren.
W1e tot eenheidsbeleven is gekomen zal daaruit een gevoel van solidariteit verkrlj gen voor al het andere,
in het bijzonder voor alle overige levende wezens.
Duldelijk komt-als solidarlteit onstegemoet 1n de
z.g. Brahma-Vihèrä :
Mettä - het vervuld 2ij n van een universele lletde
Karun8 - het vervuld zijn van erbamen voor al wat
lijdt:
Mudïtê - vervuld zijn van vreugde door het delen in
geluk van anderen.
Waarbij.dan nodig is: Uoekkh8 - het vervuld zijn van
een gezindheid, welke aan het dualisme ontkomen is.
De noodfakel ïjke voorwaarde ls dus ook hier: eenheldsbBl even .

Solidaritsit als norm.

Hoe ver moet de solidaritelt reiken?
0p deze vraag moeten we thans dieper ingaan. Oaarblj
is het van be1ang te onderkennen, dat de mens als
zodan:t g
heeft aan versch:I I 1ende gemeenschappen
of kringen. Hij is “gtof” en onderworpen aan de wetten d:te ””deze stof beheersen. HU 1eeft , voor herr
gelden de levenswetten. Hij is opgenomen ih ellerlel
menselijke gemeenschapoen van natuurlijke, hlstorlsche, economische aard (zoals gezin, volk, arbeidsgemeenschap) . In deze kringen kan hij zijn solidariteit verwezenlijken, maar he t is nog niet de hoogste
vorm van solidaritelt.
Deze bestaat in het beleven, door alles heen, van
de ”Buddha-natuur', de “M1nd“, de Eeuwigheid. Dit ls
de hoogste en in wezen de enige vom van solldarltelt.
Pantheï sme?
Het zij me toegestaan nu Suzuki te citeren, die de
8

volgende uitspraak van Daiju aanhaalt:
"Dat wat alle dingen doet ontstaan wordt de Dhama-natuur of Dharmakaya genoemd. Met de z.g. Dherma wordt
bedoeld de Geest van al het bestaande. Wanneer de Geest
in beweging wordt gebracht, wordt alles in beweging gebracht. Wanneer de Geest niet in beweglng wordt gebracht,
dan beweegt niets en is er geen naam. Z ïj die verward
zljn in hun denken begrijpen niet dat de Dhamakêya in wezen vormloos - naar gelang van de omstandigheden
individuele vormen aanneemt. ”
Enkel e opmerk:t ngen over het Pancas1 la.
“Ik neem
“Ik neem
“Ik neem
leven“
“Ik neem
"I k neem
ken"

m1j voor niet met opzet te doden”
mij voor nlet te nemen wat niet gegeven ie“
mij voor afstand te nemen van een onkuis
mij voor niet van de waarheld af te wijken“
mlj voor geen bedwe 1mende dranken te gebrui-

Eerlijk gezegd zie ik de lntroductie van het Paêcaslla
in het westen met gemengde gevoe 1 ens tegemoet . Ik verwacht hier narigheden.
Waarom? Omdat de gemiddelde westerling deze gedragsregels maar al te gauw zal zien als middelen om tot een
zekere mate van ”heiligheid” te komen. Er zal de neiging
zijn ze “wettisch“ te benaderen. Bij deze benadering ligt
het trekken van een vergelijking met de tien geboden
voor de hand. Natuurlijk , 1n het Paêcasila is van voornemens sprake (en dat is pelet op de lndividualistische
lnstelling van het boeddhisme niet verwonderlijk) maar
is d1t verschil - ln een benaderlngswijze als hlervoor
bedoeld - zo essentieel?
Zal niet veel sterker de nadruk vallen op de overeenkomst: niet doen]
Dit niet doen, dat niet doen.
En al niet-doende: ”heiligheid”.
0f: schijnheilipheid7
Er is bepaald geen behoefte aan hoeddhistische fanzeeërs. Noch aan vegetarisme als quasi -dharma. Noch aan
“rein-leven” als weg tot Verlichtlngt
Aan een mleverstand van het Pancasila als hierboven geschetst ben 1k ook ternauwernood ontkomen. Totdat 1k

mij realiseerde dat deze geen morele code vormde in de
westerse z1n van het woord, maar tot doel had een
toestand te bevorderen, welke heilzaam kan zijn om tot
Verlichting te komen. Er was dus een samenhang met de
juiste plaatsbepaling van het Ik. Zij dlenen dus ter
vermljding van de ”grondfout“, nl. dat het Ik het middelpunt der dingen zou zijnlEn daarom benaderde 1k
het Pancaslla vanuit de zelf-kritische vraagstelling:
Wie ben ik?
Rd •
WIE BEN IK dat ik mij het recht zou aanmatigen
...... nodeloos leven te vernietigen,
. . .. . . mij dingen toe te eigenen, dle een ander toekomen,
...... mij uit te leven zonder liefde te geven,
...... te mijnen behoeve mij een schijnwereld te
creëren door middel van onwaarheld,
.....* mij aan 's levens werkelijkheld te onttrekken
door mij te bedwelmen.
Zo gesteld zien wij steeds het onjuist handelen als
een verbreken van de solidariteit. Telkens is er
strijd met het anatta-beginsel, doordat men het Ik als
de maat der dingen ziet'
Een enkel woord over de Bodhisattva- gelofte.
"Hoe onte 1baar de levende wezens ook ” mo•en z:Ij n, 1k
neem in:Ij voor hen te he1pen"
"Hoe onu:ttput t e1 :tj k de verkeerde beheerten ook mogen
z:Ij n, i k neem in:z j voor deze uit t e doven"
"Hoe onzete 1i,j k de tlaa:cbe i d ook moge z:z§ n, Ik neem
mij voor deze te leren kennen"
"Hoe onverg e Ïï/KeÏï/ > de Buddha- staat ook moge z1j n, :z k
neem in:Ij voo:c deze te rea 11seren".
0ok al is hun betekenis nlet zo simpel ’al s men bij een
oppervlakkige benaderln R wel ’moet denken, het Pancaslla kan men nog beschouwen als een aantal ”normale"
gedragsregels.
Bij de Bodhisattva-gelofte llgt dat anders. Zeker, er
is sprake van: anderen helpen, begeerten intomen,
zoeken naar Waarheid, streven naar Verlichting, maar
de voornemens zijn zo geformuleerd dat het ondenkbaar

mij realiseerde dat deze geen morele code vormde in de
westerse z1n van het woord, maar tot doel had een
toestand te bevorderen, welke heilzaam kan zijn om tot
Verlichtin R te komen. Er was dus een samenhang met de
juiste plaatsbepaling van het Ik. Zij dlenen dus ter
vermijding van de “grondfout”, nl. dat het Ik het middelpunt der dingen zou zijn(En daarom benaderde ik
het Pancasi la vanuit de zelf-kritische vraagstelling:
Wie ben ik?
Aldus:
WIE BEN IK dat ik mij het recht zou aanmatigen
. .... . nodeloos leven te vernietigen,
...... mij dingen toe te eigenen, die een ander toekomen,
. . . . . . mij uit te leven zonder liefde te geven,
...... te mijnen behoeve mij een schijnwereld te
creëren door middel van onwaarheld,
. . . . . , mij aan s 1 eVen s werke1:tj khe1d t e onttrekken
door mï,j t e bedwe Innen.

Zo gesteld zien wij steeds het onjuist handelen als
een verbreken van de solidariteit. Telkens is er
strijd met het anatta-beginsel, doordat men het Ik als
de maat der dingen ziet'
Een enkel woord over de Bodh:t sattva- ge1oft e .
“Hoe ontelbaar de levende wezens ook mogen zijn, 1k
neem mij voor hen te helpen"
“Hoe onuitputtelijk de verkeerde bepeerten ook mogen
zijn, ik neem mij voor dez e uit te doven”
"Hoe onmetelijk de VTaarheid ook moge zijn, lk neem
mij voor deze te leren kennen“
Moe onverg elijkelij h deBuddho- staat ook moge zljn, ik
neem mij voor deze te realiseren”.
0ok al is hun betekenis niet zo simpel als men bij een
oppervlakKipe benadering wel ’moet denken, ’het P8ncaslla kan men nog beschouwen als een aantal “normale"
gedragsregels.
Bij de Bodhisattva-gelofte llgt dat anders. Zeker, er
is sprake van: anderen helpen, begeerten intomen,
zoeken naar Vlaarheid, streven naar Verlichting, maar
de voornemens zijn zo geformuleerd dat het ondenkbaar

is daar:In zomaa:r, 1anp s de gev›ane weg te slagen.
E:t gen1 :tj k bestaat de ge1ofte u:It onger:tjmdheden. Een
onmense 1 Ij ke taak wordt - zo sch:Ij nt het - op de
sc houders genomen .
Naar men kan de gelofte ook ande:r s bez:z en. Laat men
haar ru st :tp op z1 ch inwerken , dan 1s het al sok het
"pra kt 1 sche" doorstraa 1 d wordt door :tet s dat t :zj d en
ru:tmte te boven gaat . Anders gezegd: de Bodh:t satt vagelofte onttrekt z:i ch aan een rat:tone 1 e, "prakt :t sche" benader:t ng , z:Ij 1s een brug van de wereld van
het gevormde ( het "normale" J naar de "andere oever".
Z:fj doe It OD een he:Id sbe1 even, so 1 :tdar:It e:I t , z:Ij beoogt de hOOgst e SO1 1dazït e:f t . Vandaar de "onger:t smd heid".
Vandaar ook het antwoord , dat Subhut1 kreeg , d:ze
kennel:Ij k oo k worst e 1de met de z:I n van de Bodh1 satt vagelofte:
"denn s:t e (de Bod hisattva-Hahasatt va ' s J :t rgendwe 1che v›:z 1 1 kür1:t chen Begr:If--Fe 1ebende:r LJesen oder irp endWe1 Che Anza h I derse1 ben :tm 5:t nne haben , so s:t nd
ste unwürd:t g Bodh:t sattva-Hahasatt va s genannt zu
werden . Der wahre Crund, warum s:t e Bodh:z saztva- Hahasattvas p enannt we:eden :t st eben, dass s:t e so 1 che
wi 1 1 kür1 :t chen Begr:t die 1 osge tas sen haben und was von
e:t ncm w:I I 1 kür1 :t chen Begr:t Tie der Fa 1 1 ist , :t st wahr
für a1 1 e Begr1Tfe".
Tenslotte nog een enkele opmerking.
Het intellectueel ja-zeggen op wat ik eenheid beleven
noemde, is niet zo moeilijk. Maar dit intellectueel
ja-zeggenis zelf geen eenheidsbeleven. Daarvoor is
meer nodig. Met eerste begin - en nu grijp ik op mijn
vorig artikel terug - is het verkrijgen van inzicht.
Inz:Icht al s eerste stap naar Veel 1cht1ng .
Eenhe1dsbe1 even In de ware z1n des woords 1s moe11:Ij k,
bijna bovenmenselijk moeilijk. Wie tot eenheidsDeleven werkelijk is gekomen, is iemand die alle lijden
heeft overwonnen, in wie iedere anpst is verstild.
Hij is een onkwetsbare.
Hij heeft echter nlet zijn hart verhard of zijn gevOelens laten afsterven. Integendeel zijn hart is zo wijd
geworden, dat hij de eeuwigheid in zich kan dragen.
Hij 1s één geworden met de eeuwigheldl
11

Hoe komen wij, kwetsbaren, angstig voor ons lot en
voor het lot van diegenen, die ons dienaar zijn, ooit
zover?
Hoe klein en kwetsbaar ook, volgens Zen dragen wij
Buddha-natuur in ons'
Inderdaad, volkomen ongerijmd'
Ongerijmd als de Bodhisattva-gelofte.
Lijden wij soms niettezeer aan onze beperktheld?
Geloven wlj nlet te weinig in onze Ruddha- natuur?
En belemmert juist d1t ons niet om het ongrljphare, het
onzegbare, de ”Mind" te beleven in ons dagelljks leven?
Er bestaat niet afzonderlljk een geestelijk leven en
een dagelijks leven.
Er is welLeven (met hoofdletter) en daarin zijn alle
Buddha's van verleden, heden en toekomst aanwezig.
Het intellect za1 dit niet kunnen vatten.
Mah8-Kaêyapa vatte het, toen de Buddha zijn leerlingen zwijgend een bloem toonde: dat de Dharma woordeloos is en aan alle tegenstellingen is onttrokken.
Hij begreep dat er tenslotte niets te begrijpen valt.
Leo Boer.
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TER OVERDENKING.

Namo tassa bhagavata arahato sarnmasambuddhassa Eer z1j Hem, de Verhevene , de He:II:tge, de geheel en a1
0ntkiöl‹Z kt e .

Voar Ieder d1e z1c h tot het boeddhi sme voe1t aanget rok ken, 11g• en In deze aanspveek£ormu 1 e de gevoelens van
eerbied en toegenegenhe:Id u:ttpedrukt d:te de Boeddha-£:tguur b1j z1§ n vo 1ge1 :z ngen opwekt . Voor hen 1s H:I j
d1e voor het eerst de Dhamma gefortnu teerd heeft en de
st:ich ter werd van de Sanpha , het 1 :t chtende symbool geworden , dat hen e:t nde1oos opwekt om de \•/eg te gaan en
z:I ch te ooenen voor de wereld op de w:Ij ze waarop de
Boeddha het voor-1eefde.
N:tett: em1n :t s het n:z et 1n een b1 :t nd geloof- dat het pad
van het boeddh1 sme gevo 1 gd kan worden. Oak n1et door
het denken te h1nden aan een patroon van dogma s . Ook
niet door z :ich star te houden aan een aanta1 1eefreee1 s.
In ons hoofdart1ke 1 heeft Leo Boer daar terecht al met
nadruk op gewezen.
De weg van het boeddh1sme :t s al 1 een : los1 at en, achterlaten. De 1 ast neer1 eggen van ons verleden en onze
t oekorrst , van wrok en sp1j t , begeert en , ver1 angens.
Het ogenb1 1 k :t n a1 z1j n vo1he:I d ongeh:t nderd 1 aten b1nnenkomen en z:t en hoe 1 evensb 1 :tj dat maakt . !3 e eerste
mens d:te de Boeddha na d:lens 0ntwak:t ng ontmoette , verwonderde z:I ch over z:Ij n u:It er1:Ij k en ze1 t ot hem:
"St ra1 end, vr:kend , z:Ij n uw ge 1 aat st rekken, gehea1
smette loos en g1anzend is uw hu:tdsk 1 eur. . . . "

De be11j den:t sforr u 1 e 1s dr1evoud1g :
Buddham saranam gaccham1 - Ik zoe k m1j n he:t 1 1n de
Boeddha
Dhammam saranam gaccham:t - 1k zoek in:Ij n he:t 1 In de
Leer
Sangham saranam gaccham:t - 1k zoek m1j n he1 1 In de
boeddh:t st1sche Ce» n «h»n.
In de e:ned:ten st worden vaor de l3oeddha w1erook gebrand,
voor de Leer b1oemen geofferd en voor de Gemeenschap
een kaars of kaarsen ont stoken.
Toch ligt het boeddhisme evenmin 1n deze eredienst
als in blindelings of dogmatlsch geloven. Maar wie een
13

liturgische handeling helot om in de gelukkige stemmlnp
te komen die bereld maakt tot overgave, kan zijn altaar
bouwen. Wie daarbij mantra ' S v!il gebruiken voor meditatie, kan het doen. Wie ›1l mediteren op andere wijze, laat die het anders doen. knie het alléén w1l zoeken in een intenser concentreren op het leven, in een
zo volledig mogelijk opgaan in de dinpen van alledag,
laat die het zÖ doen.
Voor elkeen van hen geldt dat de Dhamma als paradoxale
leldraad aanreikt: willen, dat men niets meer wil. W1e
zover gekomen is, zal, beloven ons de teksten , zelfs
dat niet meer willen. En juist d8t is ’het hoogst geluk” .

Tonn y K . - Sch.
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R E K E N I N G
Inkomsten:

Oonaties
Verkoop brochures
+ losse nummers van
Sddh
Verkoop boeken
Ceeste 1 i§ k Reve:t 1

Ontvang sten Lenteb:Ij eenkomst

1973

Uitgaven:

2752,50 “Saddharma” i 6 nrs )123@, 97
Nadruk extra nrs.
Saddhacma
51 4 2

Drukken 2000 omslapen Saddhartna

81

164, ›

69, 95
226,20

Enveloppen, bedr.

70,18

Infort0at:testenc11

22, 50

U1tpave boekj e "T :r het "

feestelijk revell

30,--

Kosten 1enteb1j eenkomst

113, --

Enve 1 oppen ve:czending Saddharfna

Porti verzending
Saddha a ' s +
brochures
Materlaalkosten
Aanschaf boeken
Bestuurskosten
Life membership
"The Naha Bodh1
Soc:tety of Ind1a"

Voordelig saldo

Totaal

677, 03

3509,76 Totaal

68, 05

391 . 1 5

20, -191 , 70

120, 01

272,02
3509, 76

Het saldo per 1 januari 4974 bedroeg (inclusief het Narada- hond s )

/ 1696, 7 7

BI:t§ kens bovenst aonde "Reken1ng" heeft de lente-b1§ eenkomst een bat:tg saldo gegeven: een gevo1g van het te:It
dat er neer dee 1 nemers waren dan w:zj verwacht hadden.
overigens leert de ervar:mg dat: de I:t nanc:të 1e uitkom st b1j een dag-b:Ij eenkomst Heerma 1 en gunstig :t s › bis
een weekend- samenkomst: :t s het t egendce1 het geval.
N. B. :

In de ’Reken 1ng" zij n n:l et verwerkt Je schenkt ngen, 1nl‹amsten en uitgaven t . b. v. het: öezoe k van Z . H . de Da1 al
Lama. Dit is geheel apart gehouden. Het kleine voordelige saldo (_ f 200,--) is door hct Corité tot 0ntvangst genchnnKen aan de Stichting ’tot Hulp aan Tibetaneh:
Diegenen die hun cl onat te omver 1973 thans nog n:z et hebben afged:wagen, worden v' an de 1 :tj st der donateurs a-F gevoerd. 0e toezending von "Seodharma" aan hen komt dus
automatisch te vervallen.
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B O E K E N

In de Oriënt- serie verscheen bij uitgsverlj Ankh-Hermes B.V. “Mediteren, waarom en hoe“ van dr. T . kurpershoek-scher t .
De uitgave bevat een aantal vertalingen van klassieke
teksten, die de praktijk van de meditatie tegen ”de
achtergrond van de boeddhlstlsche levensleer belichten. Het betreft enkele teksten u1t de P8ll- canon en uit het bekende werk van Buddhaghosa “De Weg
naar Reinheid”, waarmee vooral de meer lngewijdQn in
de meditatie-praxls interessante stof wordt geboden.
Aan deze vertallngen gaat een sterk geschrevBn en
bijzonder heldere inleiding vooraf over de hoofdgedachten van hetboeddhisme. Oaarin worden op duidelijke wijze de “vier edele waarheden” van de Boeddha
uiteengezet, waarin hij ”zijn diagnose van het menselijk tekort heeft samengevat en zljn theraple heeft
aangegeven." Moewel de schrljfster bekent dat zij
“schrijvende over meditatie, een zwemmeester is
die anderen de slag op 't droge leert, terwijl zij
zelf in het ondiepe spartelt“, kunnen we niet anders
dan erg gelukkig zijn met een publlkatie van dergelijke k›'al1teit. ”Mediteren, waarom en hoe“ ls het’
aanschaffen dan ook zeker weard. De prijs van het
fraai uitgevoerde boek is (geb.) f 14,--.

Enk Bruyn .
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KORT OVERZICHT TIJOS[HRIFTEN
Y8na, “Buddhlstisches Haus Georg Grimm", 8g
Uttlng a . A.
Afl. jan . /febr. 1974. Het hoofdartikel wordt gevormd
door de optskening van een lezlng gehouden door Max
Hoppe, “E:t nführung In dle Buddha 1 ehre". Een aard1ge
bijdrage levert Anton Bastian met een beschouwing "Über
das Gedächtn1 s". HU gaat ervan u1t dat nlet s van ons
1even werke11j k verloren gaat . Nensen d:te op de n1pper
van de verdr1nk1ng sdood z:t§ n gered, verk1 aren dat het
laatste moment hun hele leven met grote helderheid"ïn
gelij ktijdigheid voor hen lag uitgestrekt. Hij citeert
C.G. Jung bij «'ie als kind levendige herinneringen aan
een vroeger leven werden gewekt .- 0ok verder 1s het
een levendig artlkeldank zij de vele goedgekozen c1taten uit de wereldliteratuur. Het eindlgt met een lang
citaat uit de Menon van Plato: “ ... denn alles Forschen,
alles Lernen ist nichts als ein Erinnern“.
The Middle Way, 5B Eccleston Sq. S . W. I . , Londcn. Afl.
febr. 1974. Een rijk nummer' Wij noemen twee artikelen:
Roger Gunter-Jones: ”The Object of Buddhist Practice”
en Carlo Gragnani: ”When the Ego meets Buddhlsm“. U1t
het laatste citeren wij (welletterlijk, maar nlet
met handhaving van de volgorde): Inevltable in the
beginning there is the Ego, in the sense that it is
the Ego which meets Buddhism. (But it is in the very
brlef moments of its absencethat Buddhism has free access. In those moments there is no trylng, no striving
tor something: there is, in a word, right effort. 0eparture and arrival coincide, the means is the end and
vice versa. the path is the aim.
En: Eonditionality 1s not causal ity. A cause leads
necessarily to its effect. A condition may be necessary but not sufficient. Causality implies that if
something exists, somethlng else must follow. [onditionallty states that if something exists, something else
must have exlsted before or must exist now. Causallty
moves from present to future ln a determinletlc way.
Donditionality ls not detemlnlstlc and implies that
nothlng arises from
single cause, or arlses singly....
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then cond1 öona1:t
”
ty dom1nates, raal 1ty can be :t nf1 uenced.
World Buddhism 153/3 Dutugemunu str., Nugegoda, Sri
Lanka. Afl. januari 1974. Opgenomen is een zeer lezenswaard artikel over de Japanse jodo Shin Shu
secte, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan.
Voorts, onder vele andere beschouwingen, een ultvoerige besDreking van het laatste boek van Christmas
Humnhreys Ede pionier van het boeddhisme in Enge(and):
"The Buddhist Way ot Life”, ed. Ceorge Allen and
Unwin Ltd., Hemel Hsmpstead, Engeland. Aangehaald
wordt uit het boek de uitspraak: “Let our Buddhlsm be
that which we have received as the Buddha Dhamma
in whatever school and on which, on the Eightfold
Path of Peace, we have found for ourselves to be
true. “ En voorts: “A definitely V)estern Buddhism
must in time emerpe, and he none the less Buddhlsm

leer Kre1 s , 7 s . van de orde Arya Ma1treya Nanda1a,
tak voor L.!- Europa. D-6380 Bad Honburg v . d . H . ,
Stett :t nerstr. 8. Lama Anagar:t ka Cov1nda sGhr:t§ St
h:t er1n over "D:te Bedeutung des Körpers in der Ned1tat1on“. H1j zegt o . m . : "Oerade d:te anatta- Idee
berecht:tg t uns zu der Hof£nung , über uns se1 bst
h:tnauszuwachsen . . . . . . Denn wenn des Nenschen Nesen
e:t ne abgesch1ossene , unveränder11che GFösse wäre,
hätte a11es Bemühen und Streben ke:In en S1nn”.

de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuw• Japans beeld.
Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige
licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dor• Else Madelon Hooykaas

